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Január 2018 

 

Začalo to plačom jedného muža 

Obdivuhodné obnovenie hradieb a brán Jeruzalema v priebehu 52 dní napriek posmechu, 

hrozbám a  útlaku nepriateľov.  

Ako premýšľam nad príbehom v knihe Nehemiáš, zostávam stále na jeho začiatku, kedy 

Nehemiáš  dostáva správu od svojich bratov o stave Jeruzalema a situácii jeho obyvateľov. 

Jeho reakcia je zarážajúca: 

A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a 

plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa 

a modlil pred Bohom nebies. (Nehemiáš 1,4) 

Ako je to možné že zbúrané hradby a spálené brány 

Jeruzalema nezasiahli tisícku iných mužov? Boli 

zmierení s tou otrasnou situáciou? Boli takí 

zatrpknutí a rezignovaní? Boli takí zaneprázdnení 

sami sebou? 

Prečo práve Nehemiáš? Bol taký vydaný srdcom pre 

„Erec Israel“? Alebo si ho proste Boh vybral a položil 

na neho svoje bremeno? Alebo bol jednoducho 

správny muž na strategickom mieste? Alebo 

kombinácia týchto vecí? 

V každom prípade, Nehemiáš vstúpil do 

dobrodružstva s Bohom, do skutkov, ktoré zrejme 

Boh mal pre neho pripravené.  

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi 

nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh 

vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. (List 

Efezanom 2,10) 

Podobne aj pred nami sú dobré skutky, ktoré nám 

Boh pripravil. Možno ešte dnes vyzerajú ako zborené 

hradby a spálené, prázdne brány. Možno ešte len 
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čakajú na našu reakciu. Čakajú na niekoho, kto nezostane ľahostajný, kto uvidí potrebu, kto 

bude plakať, kto začne premýšľať, čo sa s tým dá spraviť. 

Boh aj dnes hľadá čo i len jedného muža, ktorý by sa do takejto trhliny v hradbách postavil (Ez 

22,30; Ž 106,23). Modlím sa, aby si takýchto Nehemiášov Boh mohol nájsť aj spomedzi nás. 

Modlím sa, aby sme sa k nim vedeli pridať. Modlím sa, aby sme uvideli Božie zázraky a ovocie 

nášho spoločného nasadenia. Modlím sa aby sme neminuli tie dobré skutky, ktoré Boh 

pripravil pre náš zbor Viera tento rok.  

Michal Kevický 

 

SVEDECTVO 

 

Tak... minulú nedeľu som sa utvrdila v tom, že ja, mikrofón, množstvo ľudí a zdieľanie môjho 

najosobnejšieho nejde dokopy. Dúfam, že Pán Boh mi dá nabudúce jednoduchšiu úlohu.   

Rada by som touto formou dokončila resp. podrobnejšie opísala ako sa z beznádejného 

prípadu (mňa) stal prípad nádejný. Ako človek, ktorý tak tvrdohlavo odmietal Božiu lásku, jej 

jedného dňa už nemal silu odolať.  

Pochádzam z nekresťanského prostredia, kde mi nebolo vštepované nič reálne o Bohu a to, čo 

som si vlastnou fantáziou vytvorila, nebolo nejakým spôsobom korigované. Z toho dôvodu 

som prostredníctvom jednej rozprávkovej knižky nadobudla dojem, že Boh je deduško 

vznášajúci sa na obláčiku a sleduje, čo sa na zemi deje, čo ľudia stvárajú. Okrem Neho na 

obláčikoch žijú aj anjeli v barokovom štýle, ktorí hrajú na flautách, harfách a pečú koláčiky vo 

svojej dielni. Toľko moja predstava o Bohu, keď som mala 6-7 rokov. Pre mňa nič natoľko 

atraktívne aby som to  ďalej v tom veku skúmala. 

Keď som mala 8 rokov môj otec ochorel na rakovinu a približne do roka zomrel. Moju maminu 

to veľmi zobralo a nevedela sa s tým roky vyrovnať. Jej najlepším kamarátom, s ktorým 

zdieľala svoju bolesť, bol alkohol. Jej srdce toto silné puto nevydržalo a keď som mala 12 

rokov, stratila som aj ju. V ten večer som stratila poslednú istotu, na ktorej bol postavený môj 

život. Musela som zmeniť bydlisko, školu, ale aj kamarátov. Všetko staré som musela opustiť. 

V mojom srdci bolo okrem prázdnoty a absencie lásky veľa hnevu, horkosti, beznádeje, nechuti 

žiť, strachu, či smútku. Povedala som si, že Boh nemôže existovať, nedopustil by totiž niečo 

také. Alebo ak fakt existuje, tak Ho nenávidím za to, že nejako nezasiahol a ja som nemohla žiť 

tak ako pred tým. 

Ťažko som sa prispôsobovala novým podmienkam vo veľkomeste, spolužiakom či učiteľom 

v škole. Mojím správaním som mala tendenciu zraňovať každého koho som stretla okrem teda 

tých, ktorých som bola ochotná tolerovať ako svojich nových kamarátov. V snahe nájsť si 
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nových kamošov som sa stretávala s bandou, ktorá mi teda rozhodne neprospela ale v tom 

období som bola nenáročná a nielen svojím slovníkom som sa snažila byť cool a zapadnúť. 

Vďaka Bohu, nástupom na strednú školu sme v rámci našej triedy vytvorili skupinku 5-tich 

dievčat, ktoré sme si boli veľmi blízke. Keď som mala 16 rokov, vďaka jednej z nich som sa 

ocitla na pracovnom mládežníckom tábore BJB Palisády. Dodnes mi to príde neuveriteľné, že 

som v tomto pre mňa veľmi búrlivom veku dobrovoľne šla šmirgľovať radiátory, čistiť upchatý 

kanál či zveľaďovať ihrisko v Račkovej doline. Som vďačná za inšpiratívne strávený čas so 

skvelými ľuďmi, ktorí sa po tábore tak veľmi snažili mi o Bohu hovoriť viac a ja nie a nie 

počúvať. Ak Boh naozaj existuje, chcem na to prísť sama, povedala som si. Na 17-te 

narodeniny som bola obdarovaná knihou, ktorá je tým najlepším návodom na život, Bibliou. 

Niektorí ľudia z tábora sa nielen za mňa vytrvalo modlili veľmi dlhý čas. Keď už som si 

pripustila fakt, že Boh je živým Bohom, mojím Spasiteľom, mojím Tvorcom... v mojom srdci sa 

nič neudialo. Stále som sa totiž hnevala, že nezasiahol keď som to ja považovala za veľmi 

dôležité. Trvalo mi jeden celý rok, kým som poskytla Bohu svoje srdce, ktoré tak urgentne 

potrebovalo očistu a premenu, a ktoré tak veľmi potrebovalo cítiť, že je milované bez 

podmienok. Teraz viem, že som nemala právo sa na Neho hnevať za to, že moji rodičia 

zomreli. Je mi to tak ľúto, že som niečo také k Nemu vôbec cítila. Ale utešuje ma toto: 

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa 

vykúpil. (Iz 44,22)  

Vnímala som od Boha, že má pre mňa pripravené niečo, ako Peťo Kovaľ hovorí, NESMIERNE. 

Akoby mi tým chcel vynahradiť všetko stratené. A Boh prekonal moje očakávania. Dal mi 

najlepšieho muža akého mi len mohol dať aj s celou jeho vzácnou rodinou. Nemohla som 

dostať viac.  Pamätám si na prvé stretnutie s mojou svokrou, keď ma Marek predstavil. Bola 

som vo veľkom strese. Dvere sa otvorili a zaplavilo ma vrúcne bezodné úprimné a mäkučké 

objatie plné lásky. A myslím, že mnohí, ktorí ste toto objatie okúsili, viete o čom píšem. Ja som 

na niečo také nebola zvyknutá... tak dobre mi to padlo. 

Som veľmi vďačná za všetko čo mám skrze Neho, vďačná za veľkú dávku milosti, že sa dal 

poznať tak beznádejnej duši akou som bola v minulosti ja. Dalo by sa písať ešte dlho, čo všetko 

mám, ale chcela by som vás len povzbudiť - modlime sa za ľudí v našom okolí (rodiny, kolegov, 

kamarátov), ktorí Ho nepoznajú. Ja sama v tomto veľmi pokrivkávam, ale každý aj v našich 

očiach beznádejný, má nádej nájsť Cestu, Pravdu a Život. 

Som veľmi vďačná, že som súčasťou tohto zboru, že môžem mať službu môjmu srdcu blízku 

a spolu s vami sa snažiť o jednotu.  

„Len v Hospodinovi mám spásu a moc, k Nemu prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na 

Neho.“ (Iz 45,24) 

Jarmila Antalíková 
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ROZPOČET NA ROK 2018 

 

V našom zbore sa od 26. 11. 2017 do 3. 12. 2017 uskutočnilo hlasovanie o rozpočte na rok 

2018. Pár čísel súvisiacich s hlasovaním: 

 počet členov zboru oprávnených hlasovať:  179 

 nadpolovičná väčšina zo všetkých členov zboru: 90 

 počet hlasujúcich členov zboru:  100 

 počet hlasujúcich priateľov zboru:  12 

 dvojtretinová väčšina z hlasujúcich členov zboru:  67 

Hlasovacia komisia skonštatovala, že zborové zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, lebo bola 

dosiahnutá nadpolovičná väčšina členov zboru s hlasovacím právom - 100 (§ 12, bod 1 

Zborového poriadku zboru BJB Viera). Keďže išlo o strategické rozhodovanie (§ 12, bod 3 

Zborového poriadku zboru BJB Viera), vyžadoval sa súhlas aspoň 2/3 účastníkov hlasovania. 

Nakoľko za rozpočet na rok 2018 hlasovalo 85 členov zboru z celkového počtu 100 členov 

zboru zaevidovaných na prezenčnej listine, hlasovacia komisia konštatuje, že rozpočet zboru 

BJB Viera na rok 2018 bol schválený v zmysle Všeobecných zásad hospodárenia zboru. 

(Priatelia zboru podporili rozpočet 11 hlasmi). 

 

hlasovacia komisia 

Tichomír Uhrin, Branislav Križan, Lýdia Uhrinová, Marek Antalík 

 

 

ROZPOČET 2018: 138 470 € 
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Senior klub 

 

V januári 2018, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa radi stretli ako obvykle posledný štvrtok 

v mesiaci t. j. 25. 1. 2018 na Súľovskej ul., v čase od 10:00 do 14:00 hod.  

Na naše stretnutie sme pozvali brata Jožka Barkóczyho z Nesvad. Jeho svedectvo bude o živote 

s Pánom Ježišom. K tejto téme sa môžu pridať aj ostatní bratia a sestry. Všetci ste srdečne 

vítaní. 

Jana Makovíniová 

 

VÝZVA 

 

Milí bratia a sestry, boli by sme radi, keby náplňou Informátora neboli len informácie, ale aby 

mohol byť aj platformou, kde sa budeme vzájomne deliť o svoje zážitky s Pánom Bohom a kde 

si aj deti nájdu niečo, čo im bude blízke. Ak niečo budete mať, kontaktujte nás osobne, 

telefonicky (0904 651 606, 0948 016 464) alebo emailom (jarmila.antalikova@gmail.com, 

antalik@gmail.com). 

Jarka a Marek Antalíkovci  

 

Podpora ľudí v službe 

Systém variabilných symbolov chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec našich 

desiatkov. V prípade finančnej účelovej podpory pre niektorého z týchto ľudí alebo projektov 

môžete poukázať vašu podporu na číslo zborového účtu 0171892437/0900 s použitím daného 

variabilného symbolu: 

Misia „To All Nations e.V.“ 

Lizardovci 
110 

 

Misia „Hofnung ohne 

Grenzen“ - A. Barkoci 
220 

ŠHPK - Majerovci 115 

 

BJB Viera - Sociálno-

misijný projekt - Ukrajina 
888 

Viva Network - U. Botting 125  Fusion Bratislava 222 

KvM - S. Bocková 140 

 

KvM - Jedlo pre 

bezdomovcov 
333 

KvM - M. Krajčí 145 

 

Misijná stanica Prameň 

v Jelke 
444 

YWAM - P. + E. Kremskí 270  BJB Viera - Videoslužba  777 

Fusion - D. Malá 290 

 

BJB Viera  - Cesta muža 555 

Naše manželstvo, n.o. - E. 

Jankovičová 
305 

 

BJB Viera  - Stavebný 

fond 
9999 
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TTeerrmmíínnyy  nnaa  jjaannuuáárr  22001188  

7.1.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3   
Ivan Malý, Michal Kevický 

14.1.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3   
Daniel Ciho, Táňa Trusiková (Večera Pánova) 

21.1.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Braňo Križan, Michal Kevický 

28.1.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Pali Petrovič a Zuzka Bystrická, Miro Mišinec 

  17:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 
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